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Ata da Eleição - EDITAL CAN 02/2021 ELEIÇÃO DO 

REPRESENTANTE DISCENTE NA COMISSÃO ACADÊMICA 

NACIONAL - CAN – MANDATO 2021.1- 2022.1 

06/maio/2021 | Reunião da Comissão Eleitoral 2021 

Participação 

▪ Flávia Lima do Carmo –representante docente na CAN (Presidente da Comissão 

Eleitoral 2021) 

▪ Maria das Graças Ferraz Bezerra – representante do Fortec na CAN 

▪ Alexandre dos Santos – coordenador nacional de disciplina 

▪ Valdir Silva da Conceição – representante discente na CAN (Suplente - 2019/2020) 

Relato do Andamento da Eleição 

O Edital CAN 02/2021 (Eleição do Representante Discente na Comissão Acadêmica Nacional - 

CAN – Mandato 2021.1- 2022.1) foi publicado no site do PROFNIT no dia 22/fev/2021 

(disponível em http://www.profnit.org.br/pt/editais-abertos/). 

Após a análise do quantitativo de registros dos(as) candidatos(as), a Comissão Eleitoral 2021 

decidiu ampliar o prazo para a inscrição de candidaturas foi ampliado para 19/mar/21. No dia 

12/mar/2021 foi publicada no site do PROFNIT a 1ª retificação do edital quanto ao cronograma, 

às inscrições de candidaturas e à apuração. 

Devido a necessidade de adequações no cronograma, no dia 30/mar/2021 foi publicada no site 

do PROFNIT a 2ª retificação do edital quanto ao cronograma.  

A eleição seguiu o preconizado pelo Edital 02/2019 e suas retificações. 

Divulgação do Edital 

O Editais CAN 02/2021 (Eleição do Representante Discente na Comissão Acadêmica Nacional 

- CAN – Mandato 2021.1- 2022.1) foi publicado no site do PROFNIT no dia 22/fev/2021, 

quando foi emitida uma notícia e a publicação do banner de divulgação. 

Inscrições de Candidaturas 

As inscrições dos candidatos interessados em participar do processo eleitoral para representante 

estudantil na CAN foi realizada, inicialmente, no período de 08h do dia 06/mar às 18h do dia 

10/mar/2021 (horário de Brasília), via formulário específico 

(https://forms.gle/fJFmpECKEznDNfsd7). Foram registradas apenas 05 inscrições de 

candidatura e pensando em aumentar o número de candidatos inscritos, foi prorrogado o 

cronograma e adotadas novas ações de sensibilização e divulgação do edital. 

Em 19/mar/2021, prazo final para o registro das inscrições, apresentou o total de 11 candidaturas 

inscritas: 

https://forms.gle/fJFmpECKEznDNfsd7
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▪ Adalberto Ribeiro Ferreira (UFBA)  

▪ Alberleya Marques de Lima (UFPI)  

▪ Bruno da Silva Lourenço (IFF)  

▪ Dandara Scarlet Sousa Gomes Bacelar (UFPI)  

▪ Fabio Araújo do Nascimento Teixeira (UFBA)  

▪ Giovanna Martins Sampaio (UFBA)  

▪ Patrícia Pereira da Fonseca (UFBA)  

▪ Rhebeka Oliveira Santos (UESC)  

▪ Sandro Bouth Guedes (IFF)  

▪ Wendel Fialho de Abreu (IFPA)  

▪ Yohanna Marêssa Alves Borges (UNB) 

Homologação dos Candidaturas Inscritas 

No dia 30/mar/2021 foi publicada no site do PROFNIT a lista de candidaturas inscritas e 

homologadas. As inscrições das candidaturas foram homologadas de acordo com Art. 3º do 

Edital, retificado em 12/mar/2021. 

Para a homologação das candidaturas, a Secretaria Nacional do PROFNIT, após verificação da 

base de dados cadastrados na plataforma Sucupira, encaminhou um email aos Pontos Focais de 

cada discente inscrito, solicitando informações sobre a regularidade da matrícula dos(as) 

candidatos(as). 

Apenas a candidata Yohanna Marêssa Alves Borges (UNB) não obteve sua inscrição 

homologada, devido a falta de regularidade da matricula, conforme informado pela Secretaria 

do seu Ponto Focal.  

Eleições 

A votação para representação estudantil junto a CAN foi realizada das 08h do dia 12/abr/2021 

às 23h59min do dia 13/abr/2021 (horário de Brasília), exclusivamente por meio do sistema de 

votação virtual, Electios, cujo o acesso ao sistema foi por mensagem enviada por e-mail ou SMS. 

Para a homologação e os dados (email e CPF) dos 974 discentes aptos a realizarem a votação, 

foi realizada a verificação do cadastro dos discentes matriculados na base da Plataforma 

Sucupira, no dia 06/abr/2021.  

A votação nos dias 12 e 13 de abril 2021 transcorreu normalmente e como distribuição dos votos, 

teve-se: 158 votaram; 21 votos branco; e  17 votos nulos. 

A publicação da lista dos representantes discentes eleitos foi publicada no site PROFNIT, dia 

16/abr/2021, quando foi divulgado o período (até o dia 19/abr/2021) para a solicitação da 

interposição de recursos da apuração do resultado.  

Apuração dos votos: 

▪ Adalberto Ribeiro Ferreira (UFBA) – 23 votos 

▪ Alberleya Marques de Lima (UFPI) – 26 votos  

▪ Bruno da Silva Lourenço (IFF) – 07 votos 

▪ Dandara Scarlet Sousa Gomes Bacelar (UFPI) – 36 votos  

▪ Fabio Araújo do Nascimento Teixeira (UFBA) – 21 votos 
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▪ Giovanna Martins Sampaio (UFBA) – 55 votos 

▪ Patrícia Pereira da Fonseca (UFBA) – 24 votos 

▪ Rhebeka Oliveira Santos (UESC) – 46 votos 

▪ Sandro Bouth Guedes (IFF) – 12 votos 

▪ Wendel Fialho de Abreu (IFPA) – 28 votos 

Interposição dos Recursos das Candidaturas Inscritas 

Não foram registradas, pela Secretaria Nacional do PROFNIT e a Comissão Eleitoral, 

solicitações de interposição dos recursos dos canditados(as) eleitos(as). 

Homologação dos Representantes Eleitos 

No dia 25/abr/2021 foi publicada no site do PROFNIT a lista dos representantes eleitos 

homologados. 

Foram selecionados os quatro discentes mais votados para atuarem com mandato de 2021.1 até 

2022.1 para compor a Representação Estudantil Nacional do PROFNIT junto a Comissão 

Acadêmica Nacional (CAN). 

▪ Giovanna Martins Sampaio (UFBA) – Titular 

▪ Rhebeka Oliveira Santos (UESC) – 1º suplente 

▪ Dandara Scarlet Sousa Gomes Bacelar (UFPI) – 2º suplente 

▪ Wendel Fialho De Abreu (IFPA) – 3º suplente 

Posse dos Representantes Eleitos 

Os representantes eleitos tomaram posse na 119a reunião da Comissão Acadêmica Nacional 

(CAN), realizada no dia 06 de maio de 2021. 

 

 

06 de maio de 2021, 

A Ata foi aprovada em reunião virtual. 

 

 

Comissão Eleitoral 2021 


